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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának 
2020. augusztus 26-án 9.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint  
 
Tárgy: A Szociális Bizottság rendkívüli nyílt ülése 
 
Az elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Ezt 
követően ismerteti a tervezett napirendi pontot. 
 
A bizottság 3 „igen” – egyhangú - szavazattal elfogadja a napirendi pontot. 
  
 
Napirendi pont: 
 
1. Járványügyi előkészületek 
 
 
 
Napirendi pont tárgyalása:  
 
 
Lenkei György tájékoztatta a bizottságot az alábbiakról: A Polgármesteri Hivatal rendelkezik 
védőeszközökkel – maszkok, gumikesztyű, védőszemüveg, kézfertőtlenítő - melyeket a 
hivatali dolgozók részére szereztek be a veszélyhelyzet idején. Javasolta 2 db távhőmérő 
beszerzését is, amelyekkel, amennyiben a járványügyi helyzet megkívánja, a hivatalba jövő 
ügyfelek hőmérsékletét lehet mérni. 
 
Vajda Viktória megemlíti, hogy az óvodákban is szükség lenne az automata adagolású 
kézfertőtlenítő gépekre. 
 
Lenkei György elmondja, hogy felvette a bölcsődével és az óvodával a kapcsolatot ez ügyben. 
A bölcsődében bevett protokoll van ezzel a helyzettel kapcsolatosan. Az óvodáknak 15 db 
gépre lenne igényük, ezeknek 50.000,-Ft /db körüli az ára.  
A bizottság továbbra is támogatja a lakosok Covid szűrését, melyet az Inczeffy patika végzi, 
és javasolja, hogy a hivatali dolgozókra, valamint az Alapszolgáltatási Központ is terjesszék 
ki. Javasolja továbbá, hogy a szeptemberben induló új szűrési támogatást minden gödi lakos 
vehesse igénybe, egyszeri alkalommal, a támogatás összegét emeljék fel 2.000,-Ft/főre, a 
hivatali és Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak támogatását pedig 4.000,-Ft/főre. A szűrés 
költségeire 500 e Ft elkülönítését látja célszerűnek. 
 
Csányi József szerint érdemes lenne megfontolni ózonkészülékek beszerzését is a 
közintézményekbe, orvosi rendelőkbe. 
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Lenkei György elmondja, hogy ez ügyben tájékozódott az orvosoktól, és nem kapott 
egyértelmű javaslatot. Mivel többféle teljesítményű készülék is van, érdemes lenne 
megvizsgálni, melyek azok, amelyeket lehet használni úgy, hogy emberek tartózkodnak a 
helyiségekben. 
 
Borbíró Mihály elmondja, hogy a városban lévő két vérvételi hely fel van szerelve olyan UV 
lámpával, amely a levegőt tisztítja, átszívós rendszerrel működnek. Ezek be vannak méretezve 
légköbméterre és folyamatosan tudnak működni a helyiségekben. Az ózongenerátor 
működése káros az emberi szervezetre, folyamatos működtetése nem ajánlott, valamint az 
elektromos berendezésekre, számítógépek működésére is. 
 
Ezturán borbíró Mihály felsorolja a hivatalban lévő védőeszközök induló, maradvány 
készletét, valamint a javasolt beszerzéseket, melynek listája a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Vajda Viktória elmondja, hogy a fogorvosok azzal kereték meg, hogy a rendelőben szükségük 
lenne légtisztító berendezésre. Ezek a speciális gépek nagyon drágát, áruk 700 ezer és 1,5 MFt 
körül van.  
 
Lenkei György szerint, mivel a fogorvosok a veszélyhelyzet alatt csak a sürgős, 
halaszthatatlan eseteket kezelik, valamint saját tulajdonú rendelőben dolgoznak, és ott 
magánrendeléseket is végeznek, az ilyen nagy összegű támogatásuk kérdéses. Egyelőre nem 
javasolja ilyen milliós összegű gépek vásárlásának támogatását. 
 
Vajda Viktória egyetért Lenkei György indokaival a fogorvosi rendelőkbe igényelt 
levegőszűrő gépek beszerzésével kapcsolatban. 
 
 
A bizottság 3 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatot hozta:  

 
 

16/2020. (VIII. 26.) sz. SZELB határozat 
 

Göd Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 
úgy dönt, hogy az állandó gödi lakcímmel rendelkező lakosok részére a szeptemberben 
induló Covid szűrővizsgálat költségeihez – egyszer alkalommal – 2.000,-Ft-tal, a 
Polgármesteri Hivatal és az Alapszolgáltatási Központ dolgozói szűrővizsgálatához 
4.000,-Ft-tal hozzájárul.  
A szűrővizsgálat költségeire 500 e Ft-ot különít el. Forrás: települési támogatások. 
 
Felelős: Lenkei György elnök 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

A bizottság 3 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatot hozta:  
 

 
17/2020. (VIII. 26.) sz. SZELB határozat 

 
Göd Város Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága 
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felkéri a jegyzőt, hogy a mellékletben szereplő védőeszközök beszerzéséről, és 
amennyiben a szükséges védőeszközök mennyisége 50 % alá csökken, az alapkészlet 
feltöltéséről 8 napon belül intézkedjen. 
 
Felelős: Lenkei György elnök 
Hivatali felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett, az elnök megköszönte a bizottság munkáját és a 
részvételt, majd az ülést bezárta.  
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

 Lenkei György             Csányi József  
        elnök                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


